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1 Samenstelling: 
Leden: Scholten (de groep Scholten/Dijkman), 
Keja (VVD), Poppe (PvdA), Weijers (CDA), 
Kraaijeveld-Wouters (CDA), voorzitter, Beckers-
de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA), Moor (PvdA), 
De Korte (VVD), Gerritse (CDA), Buurmeijer 
(PvdA), ondervoorzitter, Toussaint (PvdA), 
Buikema (CDA), Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD), Leerling (RPF), Schutte (GPV), Groen-
man (D'66), Van der Vlies (SGP), Willems 
(PSP), Brouwer (CPN), Oomen-Ruijten (CDA), 
Ter Veld (PvdA), Ubels-Veen (EVP), Dales 
(PvdA), Korthals (VVD), Linschoten (VVD), 
Paulis (CDA). 

Plv. leden: De Grave (VVD), Worrell (PvdA), 
Hermsen (CDA), G. C. van Dam (CDA), Leijnse 
(PvdA), Kombrink (PvdA), Van Erp (VVD), Van 
Muiden (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), 
Salomons (PvdA), vacature CDA, Hermans 
(VVD), Nypels (D'66), Eshuis (CPN), Wolters 
(CDA), Wöltgens (PvdA), Knol (PvdA), Kamp 
(VVD), Nijhuis (VVD), Evenhuis-van Essen 
(CDA). 

VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 24 januari 1985 

Nadat de schriftelijke voorbereiding voltooid was bleek binnen de vaste 
Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 de behoefte te 
bestaan om met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer De Graaf, nader van gedachten te wisselen over enkele aspecten 
van dit voorstel van wet. 

Dit overleg vond op 20 december 1984 plaats. 
Van de uitkomsten daarvan brengt de commissie als volgt verslag uit. 

De heer Buikema (C.D.A.) achtte dit overleg zinvol, gelet op de vraagstelling 
in de nota naar aanleiding van het eindverslag met betrekking tot de 
invulling van een overgangsregeling. Zijn fractie is van mening dat met een 
overgangsregeling gedurende twee jaar volstaan kan worden. Die periode 
kan dan benut worden voor het teniet doen van het onderscheid in behan-
deling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Bovendien bestaat 
gedurende die periode de mogelijkheid om een gezinstoeslagenwet tot 
stand te brengen. 

In de derde plaats geeft een tweejarige overgangstermijn de pensioen-
fondsen en de uitvoeringsorganen de gelegenheid zich voor te bereiden op 
het nieuwe stelsel. 

De inhoud van de overgangsmaatregel, zoals zijn fractie die wenselijk 
acht, schetste dit lid als volgt. Uitgangspunt is het individueel recht op 50% 
van het huidige gehuwdenpensioen. Gehuwden en ongehuwd samenwo-
nenden van 60 jaar en ouder zullen bij het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd tweemaal 50% ontvangen. Alleenstaande bejaarden 
zullen 50% plus 20%-toeslag ontvangen. Tijdens de overgangsperiode zal 
geen inkomenstoets moeten gelden, in de visie van zijn fractie. Dit houdt in 
dat degenen, die nu 58 jaar of ouder zijn nimmer te maken zullen krijgen 
met een inkomenstoets. Voor alle andere personen geldt dat zij zich 
minimaal 7 jaar kunnen voorbereiden op de werking van de inkomenstoets. 

Dit lid achtte het voorts gewenst dat alle inkomenstoeslagen worden 
ondergebracht in één wet. Tegen een tijdelijke opneming in de Algemene 
Ouderdomswet (AOW) had hij geen overwegende bezwaren. Wanneer zal 
een voorstel van wet ingediend kunnen worden, houdende een regeling 
van inkomenstoeslagen? 
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De financiering van de AOW-toeslagen dient echter te allen tijde te 
geschieden vanuit het Algemeen Ouderdomsfonds (AOF). 

Zijn fractie heeft nog geen afgerond oordeel over de invulling van het 
toeslagensysteem voor de AOW. Hij verzocht de Staatssecretaris becijferin-
gen te maken over de uitwerking van een toeslagensysteem, onderverdeeld 
naar de voorstellen zoals neergelegd in het wetsvoorstel, naar de voorstellen 
van de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) en naar de 
voorstellen van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). 

De heer Linschoten (V.V.D.) meende dat dit overleg een verdergaande 
strekking zou moeten hebben dan slechts bespreking van de vraag hoe 
lang een overgangsregeling zou moeten zijn. Met name doelde dit lid 
hierbij op het systeem van inkomensafhankelijke toeslagen, waartegen zijn 
fractie grote bezwaren heeft. 

Zijn opmerkingen wenste dit lid te plaatsen in het kader van de AOW als 
opbouwverzekering, welks karakter deze wet ook na de wijziging zou 
moeten behouden. Dit karakter leidt ertoe dat de wet een minimumbescher-
ming kan bieden en tevens een basis is voor de pensioenopbouw. Reeds 
bij de behandeling van wetsvoorstel 18 625 (premieheffing AOW) had dit 
lid opgemerkt dat een gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de 
AOW mogelijk is zonder inkomensafhankelijkheid. De meeropbrengst van 
de premieheffing behoeft daartoe zelfs niet ten volle worden aangewend. 
Hij pleitte er nogmaals voor op deze wijze de wijziging van de wet door te 
voeren. Tegen het wetsvoorstel zijn immers naar het oordeel van zijn 
fractie grote bezwaren aan te voeren. In de schriftelijke stukkenwisseling 
waren deze bezwaren reeds opgesomd. 

Een van de belangrijkste bezwaren is echter gelegen buiten de sfeer van 
het wetsvoorstel. Hoewel de staatssecretaris spreekt van een laatste stap 
meende dit lid de inkomensafhankelijkheid van de toeslagen te moeten 
zien als een eerste stap op weg naar een uitholling van uitkeringsrechten. 
Dit nu verdraagt zich in het geheel niet meer het opbouwkarakter van de 
wet. Invoering van inkomensafhankelijkheid kan immers een onomkeerbaar 
proces in gang zetten. In welke zin zal de AOW zich dan nog onderscheiden 
van de Algemene Bijstandswet? 

Vervolgens ging dit lid in op het vraagstuk van de aanvullende pensioenen. 
De staatssecretaris heeft in de stukken voorgerekend dat de kosten 

hiervan f65 min. bedragen als structurele jaarlast en f900 min. bij inkoop 
ineens. Deze berekening, die op zichzelf correct is, gaat uit van financiering 
volgens het omslagstelsel, terwijl men verplicht is daar waar sprake is van 
pensioenverzekering uit te gaan van het kapitaaldekkingsstelsel. Dit houdt 
in dat gerekend moet worden met kosten die acht maal zo hoog zijn. 

Voor eindloonregelingen bij voorbeeld zou dat een jaarlast zijn van circa 
f520 min. 

Gaarne verzocht dit lid de bewindsman hierop nader in te gaan. 
Over de duur en inhoud van de overgangsregeling verklaarde dit lid geen 

behoefte te hebben zich daarover uit te spreken, indien de overgangsregeling 
uitsluitend gezien moet worden in het licht van een inkomensafhankelijke 
toeslagenregeling in de wet. Zo dit niet het geval is kan een overgangstermijn 
niet lang genoeg duren. 

Onafhankelijk hiervan evenwel onderkende dit lid de noodzaak een 
overgangsregeling te treffen ten einde het bedrijfsleven de gelegenheid te 
geven bestaande pensioenregelingen aan te passen aan gewijzigde 
omstandigheden. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.) stelde voorop dat naar haar wijze van zien 
een inkomensafhankelijke regeling in de AOW toegestaan is daar personen, 
die jonger zijn dan 65 jaar per definitie geen recht kunnen doen gelden op 
een AOW-uitkering. Zij kon niet inzien dat dit een afglijden inhoudt naar de 
Algemene Bijstandswet, zoals de heer Linschoten betoogde. 

Ook dit lid wenste uiteindelijk de toeslagenregeling voor de AOW 
opgenomen te zien in de toekomstige algemene wet voor gezinstoeslagen. 
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Over de vormgeving en duur van de overgangsregeling merkte dit lid op 
dat in deze interimperiode in ieder geval uitgegaan moet worden van een 
ongetoetste partnertoeslag voor de AOW. Deze periode moet aansluiten op 
die, die nodig is voor de pensioenfondsen om wijzigingen aan te brengen 
in de pensioenregelingen. Deze laatste periode schatte zij op 5 jaar, doch 
de staatssecretaris meent dat de fondsen met 3 jaar kunnen volstaan. 
Indien de bewindsman in staat zou zijn haar te overtuigen dat een driejarige 
overgangstermijn daarvoor alleszins voldoende is kan de interimregeling 
daarop aansluiten, aldus dit lid. Ten slotte vroeg zij om een nadere argu-
mentatie waarom het AAW-systeem niet toepasbaar zou zijn voor de AOW. 

ANTWOORD VAN DE BEWINDSMAN 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoordde 
dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen toeslagen in het kader van 
loongerelateerde werknemersverzekeringen, die opgenomen zullen 
worden in de in voorbereiding zijnde Gezinstoeslagenwet, en de toeslag 
voor de AOW-uitkering, die gegrond is op een volksverzekering. Bij de 
verdere voorbereiding van het wetsvoorstel zal nader overwogen worden 
of het wenselijk is ook de AOW-toeslag daarin op te nemen. 

De bewindsman zegde vervolgens toe te zullen onderzoeken of de 
berekeningen waarom de heer Buikema had verzocht, op te stellen zijn aan 
de hand van de voorstellen volgens het wetsvoorstel, van de MHP en het 
CNV. 

Ingaande op het betoog van de heer Linschoten merkte de staatssecretaris 
op dat aan de elementaire beginselen van de AOW niet getornd wordt. Van 
een afglijden naar de Algemene Bijstandswet is dan ook geen sprake. Ook 
nu wordt in de uitkeringshoogte rekening gehouden met behoefte-elemen-
ten, bijvoorbeeld ten aanzien van alleenstaande bejaarden. Niet volgehouden 
kan worden dat de voorstellen een doorbreking inhouden van de wetsge-
schiedenis, met inbegrip van de doorgevoerde netto-netto-koppeling. 

Erkend moet worden dat de uitvoering van de AOW minder eenvoudig 
wordt dan nu het geval is. De nieuwe uitvoeringsaspecten zijn echter 
dezelfde als de reeds bestaande in het kader van de minimumdagloonga-
rantie en de AAW. 

Na een nadere toelichting van de heer Linschoten zegde de bewindsman 
toe een schriftelijke reactie te zullen geven over de kosten met betrekking 
tot de aanvullende pensioenen, aan de hand van het commentaar van de 
Adviescommissie voor Pensioenen'. 

Het kwam de staatssecretaris vervolgens gewenst voor de gedachtenwis-
seling over de vraag waarom de systematiek van de de AAW niet toepasbaar 
is voor de AOW in petto te houden voor de openbare beraadslaging over 
het wetsvoorstel. 

In de nota naar aanleiding van het eindverslag, zo vervolgde de bewinds-
man, had hij de wens uitgesproken nader met de commissie van gedachten 
te wisselen over de vormgeving en duur van een overgangsregeling. 
Gehoord de opmerkingen vanuit de commissie meende hij dat het aanbe-
veling verdient een nota van wijzigingen uit te werken, waarin wordt 
uitgegaan van een driejarige overgangstermijn. Gedurende die termijn zal 
geen toetsing van inkomen plaatsvinden. Daarna wordt de groep van 
bejaarden, die gedurende die drie jaar niet met een inkomenstoets wordt 
geconfronteerd, alsnog getoetst, tenzij de jongere echtgenoot van de 
pensioengerechtigde inmiddels 60 jaar geworden is. Hij verwachtte de nota 
van wijzigingen tijdens het kerstreces te kunnen inzenden. 

GEDACHTENWISSELING IN TWEEDE TERMIJN 

' Deze brief ligt ter inzage op het commissie 
secretariaat. 

De heer Buikema zei zich vooralsnog te kunnen vinden in een overgangs-
termijn van drie jaar. Hij merkte nog op dat hij de brief met berekeningen 
aan de hand van de verschillende voorstellen, gaarne voor het einde van 
het kerstreces tegemoet zag. 
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De heer Linschoten zei tevreden te zijn met de toezegging van de 
staatssecretaris om de Kamer een schriftelijke reactie te geven over het 
kostenaspect met betrekking tot de aanvullende pensioenen. Gelet op het 
standpunt van zijn fractie over de inkomensafhankelijkheid van de toeslagen 
meende hij dat het niet nodig is nu reeds een oordeel te geven over het 
voorstel van de staatssecretaris ten aanzien van de overgangstermijn. 
Eerst zal de nota van wijzigingen worden afgewacht. 

Mevrouw Ter Veld merkte op met belangstelling de nota van wijzigingen 
af te wachten. Over de gevolgen van de wijzigingen in de AOW stelde dit 
lid nog een aantal vragen. Op welke wijze werken deze wijzigingen door op 
pensioenen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)? 

Hebben de partners van grensarbeiders per 1 januari 1985 het gebruikelijke 
voorzieningenpakket? Hebben degenen, die reeds voor 1 januari 1985 
arbeidsongeschikt waren, daarmee de wachttijd in de AAW doorlopen of 
zal het uitkeringsrecht eerst per 1 januari 1986 ingaan? 

Welke AWBZ-voorzieningen zijn van toepassing (en met ingang van 
welke datum) op personen, die thans nog niet verzekerd zijn omdat de 
partner in het buitenland werkt of onder vreemde vlag vaart? Zijn vanaf 1 
januari a.s. de kinderen van grensarbeiders krachtens de Nederlandse 
wetgeving verzekerd, dan wel krachtens de Belgische of Duitse wetgeving? 
Of is daarvan slechts sprake indien de partner in Nederland werkzaam is? 
Zal eventueel compensatie plaatsvinden indien een buitenlandse regeling 
nadeliger is? Kan daarover uiterlijk in februari a.s. duidelijkheid bestaan? 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoordde 
dat de nota van wijzigingen van een uitvoerige toelichting zal worden 
voorzien. De gestelde vragen van mevrouw Ter Veld beantwoordde de 
bewindsman als volgt. 

Er kan een situatie ontstaan, waarin sprake zal zijn van rechten ingevolge 
de Nederlandse, Belgische en/of Duitse wetgeving. Er dient dan een anti-
cumulatieregeling getroffen te worden. In een begin 1985 in te zenden nota 
over grensarbeid zal hierop nader worden ingegaan. Spoedige duidelijkheid 
is echter inderdaad geboden. Evenzo geldt dit voor de AAW-voorzieningen 
en de AWBZ-voorzieningen. Op deze vragen, en op de onbeantwoorde, zal 
nader ingegaan worden in een nog voor het einde van het kerstreces te 
zenden brief. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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